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Formand Rene Andersen bød velkommen.

1. Valg af dirigent: Jesper Pedersen valgt
Jesper Pedersen konstatere{e at GF var lovligt indkaldt ved annoncering i Tingstedet jan. 2016.

2. Valg af stemmetællere: Nina Wolf og Birthe Hillersdal.

3. Formandensberetning:
Formandens beretning blev godkendt uden kommentarer eller spørgsmå1.

John Nielsen: Udskiftning af vandmålere, hvor når skal de udskiftes? Vores er lige blevet udskiftet.
Rene: Vandmålerne er opsat puljevis. Hvert sjette år udtages et antal vandmålere fra hver pulje til
kontrol, og hvis de er retvisende, kan samtlige måleres tid blive forlænget to år, evt. fire år før de

alle nedtages. Hunstandsmålerne blev nedtaget for4-5 år siden. Andelsforeningerne er ien pulje
for sig.

Niels: elektroniske målere. Hvor længe kan de sidde?

Svar: Så vidt vi ved kan de sidde længere.

Susan Hansen: Bliver udskiftning til elektroniske målere dyrere for os?

Svar: En del af omkostningen skal betales af HTK, fordi måleren tilhører vandværket, men HTK skal

bruge måledata til vandafledningsafgift. Vi forventer at alt i alt bliver omkostningen som i dag. Vi vil
tale med andre lokale vandværker om deres erfaringer.
De sidste år har vi haft problem med at modtage måledata fra HTK Vand, har måttet rykke for
oplysningerne for at kunne udsende regninger.

Niels: hvad er hårdhedsgraden på vores vand?

Svar: 19,7 oH

Susan Hansen: Hvad blev slutningen på udgravningen?

Svar: NCC får formentlig lov til at grave i den dybde de ønsker, men vi har fået enkelte stramninger
ind.

4. Regnskab fremlagt og gennemgået af ved kassereren:

Regnskabet vedtaget.
5. Budgettet er et bedste sk6n, men bestyrelsen ved intet om hvad der sker af ledningsbrud i året

ligesom antallet af nye tilslutninger ikke kendes (disse er skønnet til nul). Budgetteret overskud: 397

kkr. Budget godkendt

6. Takstblad: ingen ændringer foreslået bortset fra at statsafgiften er nedsat. Vedtaget.

l. lngen indkomne forslag

8. Valg af bestyrelse

Rene Andersen genvalgt som formand
Torben Nielsen genvalgt

Michael Michaelsen Kasserer ikke på valg

Svend Nielsen Bestyrelsesmedlem ikke på valg

Lars Ole Hansen valgt til bestyrelse (tidligere suppleant)

Johan Galster og Jesper Pedersen valgt som suppleanter.

9. Revisor: Niels Willumsen og Niels Ohm

Helle Legaard valgt som revisorsuppleant
10. Evt.: lntet
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